ŠIAULIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS ,,VARPELIS“
2018 M. VEIKLOS PLANAS

Tikslas
1
01.
IKIMOKYKLINIO
IR
PRIEŠMOKYKLINI
O UGDYMO
POREIKIŲ
TENKINIMAS

Uždaviniai
2
1.1. Vykdyti
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
ugdymą

Priemonės

PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Varpelis“
direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. V2-69(1.7)

Vykdymo
data
4
2018 m.

Vykdytojai.
Partneriai
5
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai ir
kiti specialistai.

1.1.2. Ikimokyklinio
ugdymo(si) programos
,,Vaivorykštė“ atnaujinimas
ir įgyvendinimas.

2018 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
programos darbo
grupė, kiti specialistai

1.1.3. Vaiko pasiekimų
vertinimo aplankalo
kaupimas, tobulinimas,
rodiklių, rekomendacijų
rengimas, tėvų informavimas.
1.1.4. Pedagogų tarybos,

2018 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai,
darbo grupė

3
1.1.1. Priešmokyklinio
ugdymo(si) bendrosios
programos kokybiškas
įgyvendinimas, integruojant
metodinių priemonių
komplektą. ,,OPA PA!“.

sausis

Laukiamas rezultatas
6
Užtikrinta priešmokyklinio
ugdymo bendrosios
programos ir ugdomosios
veiklos planavimo dermė
siekiant vaikų kokybiško
ugdymo(si), sėkmingo
paruošimo mokyklai.
Priemonių OPA PA
komplektas leis kūrybiškiau,
rezultatyviau organizuoti
veiklas.
Atnaujindami ikimokyklinio
ugdymo programą
,,Vaivorykštė“ ir siekdami
ugdymo kokybės, remsimės
,,Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimo aprašu“,
atlikta tėvų, vaikų,
pedagogų vertinimo
poreikių apskaita
Tikslingesnis ir
kokybiškesnis vaikų
pasiekimų vertinimas
vadovaujantis
,,Ikimokyklinio ugdymo
pasiekimų aprašu“.

2
metodinės grupės veiklos
planų parengimas
1.1.5. Renginių, švenčių,
pramogų, parodų plano
rengimas
1.1.6. Specialistų planų
rengimas.
1.1.7. VGK plano sudarymas.

1.2. Plėtoti vaikų
emocinių ir
socialinių
kompetencijų
ugdymą.

1.2.1. Tarptautinės vaikų
socialinių gebėjimų ugdymo
programos ,,Zipio draugai“
įgyvendinimas.
1.2.2. ,,Veiksmo savaitė BE
PATYČIŲ 2018”.
1.2.3. ,,Prievartos ir smurto
prieš vaikus, krizinių
situacijų valdymo
prevencijos programa“.
1.2.4. ,,Kimochis Emocinio
intelekto programa“.

Informavimo formų paieška.
Parengti planai padės
vykdyti metų tikslus,
uždavinius.
2018 m.
sausis

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, pedagogai,
specialistai

2018 m.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2018 m.
kovas.
2018 m.
sausis.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
ikimokyklinio
ugdymo grupių
pedagogai, auklėtoja
K. Karitonaitė
Auklėtoja I.
Sutkuvienė

1.3. Dalyvauti
projektuose,
programose.

1.3.1. Projekto ,,Vokiečių
kalba su Hans Hase
priešmokykliniame ugdyme“
plėtra.
1.3.2. Atvira veikla tėvams.
1.3.3. „Sveikatiada“ - tai
ilgalaikė sveikos gyvensenos

2018 m.

2018 m.

Meninio ugdymo
mokytoja, ,,Rasos „
progimnazijos
vokiečių kalbos
mokytoja.
Direktorius,
priešmokyklinio

Profesionalios ir kritiškos
pedagogų pastabos padės
tobulinti ugdymo procesą
Gauti duomenys panaudoti
siekiant tikslingo,
rezultatyvaus vaikų
ugdymo kokybės ..
Vaikams padės įgyti
socialinių bei emocinių
sunkumų įveikimo
gebėjimų, siekiant geresnės
vaikų emocinės savijautos.
Tėvams padės geriau
suprasti vaiko psichinės
sveikatos svarbą.

Programa skirta
ikimokyklinio amžiaus
vaikams. Padės vaikams
įgyti žinių, įgūdžių, kurie
reikalingi priimti atsakingus
sprendimus.
Vaikai susipažįsta su nauja
kalba jiems pažįstamoje
aplinkoje, kurioje jie
jaučiasi užtikrintai ir
saugiai.
Suteiks vaikams žinių ir
praktinių įgūdžių apie

3
ugdymo programa.
1.3.4. Dalyvauti
tarptautiniuose, respublikos ir
miesto konkursuose,
projektuose.

1.4. Taikyti
naujausias
technologijas.

1.5. Sudaryti
sąlygas asmeninei
karjerai.

02. PLĖSTI RYŠIUS
SU SOCIALINIAIS
PARTNERIAIS,
BENDRUOMENE.
TOBULINTI

2.1. Įgyvendinti
įvairesnes ugdymo
veiklas su
socialiniais
partneriais.

ugdymo pedagogai,
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai,
specialistai.

1.4.1. Įsisavinti įdiegtą
internetinę informacinę
priemonę ,,Mūsų darželis“

2018 m.

1.5.1. Pedagogų profesinės
kompetencijos tobulinimas,
organizuojami kolektyviniai
mokymai, teikiama metodinė
pagalba. Kursų, seminarų
lankymas.
1.5.2. Seminarų, diskusijų,
pokalbių rengimas miesto,
respublikos pedagogams.

2018 m.

1.5.3. Atestacijos programos
ir komisijos darbo plano
rengimas.
2.1.1. Respublikos
ikimokyklinių ugdymo
įstaigų ,,Poezijos pavasaris”.

2018 m.

2018 m.

2018 m.
balandis

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai,
specialistai.
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
kiti specialistai.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai.
Šiaulių lopšelio–
darželio ,,Varpelis“
atestacijos komisija
Respublikos
ikimokyklinių
ugdymo įstaigų,
progimnazijų
ugdytiniai, pedagogai,

sveikatą, mitybą ir fizinį
aktyvumą . Veiklose
dalyvaus ne vien vaikai, bet
ir pedagogai, įstaigos
darbuotojai ir tėvai.
Dalyvaudami konkursuose
projektuose, pristatysime
įstaigą jos kultūrą.
Įdiegta programa padės
pedagogams tobulinti
profesines kompetencijas,
gerės švietėjiškasinformacinis darbas su
įstaigos bendruomene.

Visi pedagogai per metus
baigs penkių dienų
kvalifikacijos renginius.
Gautą informaciją gebės
pritaikyti ugdymo procese,
dalinsis gerąja patirtimi.
Rengdami seminarus,
pokalbius, diskusijas
dalinsis darbo patirtimi,
perduos savo profesinius
gebėjimus ir pasiekimus.

Ryšiai su kitomis
institucijomis leis
efektyviau bendradarbiauti ,
dalintis patirtimi, suteiks
vaikams galimybę ugdyti

4
tėvai.

BENDRADARBIAVI
MO KULTŪRĄ.

2.1.2. Respublikinė
ikimokyklinių įstaigų
pedagogų kūrybiškumo
paroda.

2018 m.
spalis
2018 m.
gruodis

2.1.3. Advento vakaras

2.2. Formuoti
bendruomenės
narių sveiką
gyvenseną, jos
kultūrą

2.2.1. Dalyvausime Šiaulių
miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios
programos priemonių
projektų finansavimo
atrankos konkurse.
2.2.2. Dalyvausime Šiaulių
miesto savivaldybės
Aplinkosaugos skyriaus
rengiamuose projektų
konkursuose.
2.2.3. Dalyvavimas projekte
,,Mažasis futboliukas“,
renginiai su socialiniais
partneriais, ikimokyklinio
ugdymo įstaigomis.

2018 m.

2018 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
įstaigos įvaizdžio
grupė, respublikos
ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
pedagogai, ŠU
socialinių,
humanitarinių mokslų
ir menų fakulteto
atstovai.
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
auklėtoja dirbanti
sporto salėje,
,,Kiškučio“,
,,Riešutėlio“ grupių
pedagogai, tėvai,
įstaigos darbuotojai,
socialiniai partneriai.
Direktorius, auklėtoja
dirbanti sporto salėje
Šiaulių futbolo
akademija.

meninės kompetencijos
gebėjimus.
Pedagogai dalinsis
bendravimo patirtimi,
pasidalins kūrybiškumo
patirtimi, meniniais
gebėjimais .
Bendruomenė dalyvaus
įstaigos renginiuose. Patirs
gerų emocijų, susipažins su
įstaigos veikla, jos
pasiekimais.
Gerų santykių ne tik
ugdymo institucijoje, bet ir
šeimoje bei bendruomenėje
kūrimas. Bendruomenės
nariai bus aktyvūs sveikatos
stiprinimo ir saugojimo
srityje.
Dalyvausime aplinkosaugos
sprendžiamose problemose.

Dalyvaudami projekte
vaikai jaučiasi emociškai ir
psichiškai stipresni, savimi
pasitikintys, noriai
bendrauja su kitais vaikais,
nejaučia baimės, pykčio.

5
03. KURTI
MODERNIĄ,
SAUGIĄ APLINKĄ

3.1. Didinti pastato
energetinį
efektyvumą.
3.2. Edukacinių
aplinkų
atnaujinimas ir
modernizavimas.

3.1.1. Pastato fasado
remontas.

2018 m.

Direktorius, ūkvedys.

3.2.1. Įsigyti įrengimų,
priemonių aktyviai fizinei
veiklai lauke.
3.2.2. Atnaujinti grupių
baldus.
3.2.3. Įsigyti ugdymui skirtas
priemones (pianinas ir kt.)
3.2.4. Įsigyti knygų
bibliotekai.

2018 m..

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, ūkvedys.

3.3. Gerinti
higienines sąlygas.

3.3.1. Investicinis projektas
grupių grindų dangos
keitimui.
3.3.2. Atlikti 3-jų grupių ir
salės remontus.
3.3.3. Įsigyti higieninių
priemonių.

2018 m.

Direktorius, ūkvedys

_____________________________________________

Atliktas fasado remontas
užtikrins įstaigos estetinį
vaizdą.
Kuriama jauki, saugi
ugdymo(si) ir darbo aplinka,
atitinkanti šiuolaikinius
poreikius.
Atnaujinti lauko žaidimų
aplinką Europos sertifikatus
atitinkančiomis
priemonėmis.
Atnaujinant aplinkas
atsižvelgta į bendruomenės
pasiūlymus, pageidavimus.
Investicinio projekto lėšos
leis pakeisti grupių grindų
dangą, kas užtikrins vaikų
saugų buvimą grupėse.

